
MOBIL FŰTÉS A hordozható fűtő ventilátorok, melyek gyorsan és könnyedén 
melegítik fel otthonát

A LITHO és CALYPSO hordozható fűtő ventilátorok elsősorban idő-
szakos használatra, és gyors felfűtésre kialakítottak. Tulajdonságaik 
és megjelenésük alapján egyértelműen megkülönböztethetők a pia-
con elérhető más típusoktól. Csendes működésűek és az IP21 védelmi 

besorolásuknak köszönhetően még nedves levegőjű fürdőszobákban 
is biztonsággal használhatók. (A LITHO és CALYPSO modellek AU-
RORA márkanév alatt kerülnek forgalomba. Az AURORA a Radia-
light egy bejegyzett márkája.) 



LITHO CALYPSO DIGITAL

Leírás

A LITHO fűtőventilátor hatékony energia felhasználást és csendes 
üzemeltetést biztosít maximum 1800 Watt energia felhasználás-
sal. A kivehető és mosható porszűrő tartós teljesítményű használatot 
biztosít hosszú éveken keresztül.

CALYPSO digitális fűtőventilátor.
Design és használhatóság egyedi és elegáns formában. A ventilátor 
rácson keresztül, sugár irányban, indirekt módon befújt levegőnek 
köszönhetően egyenletesen melegíti fel a környezetét. Csendes üze-
melés, digitális és napi szintű programozható vezérlés alapfelsze-
reltségben.

Jellemzők

• Komfortos légáram 3 teljesítményben és hőmérsékletben: természe-
tes hőmérsékletű levegő, meleg levegő 1000 Watt és forró levegő 
1800 Watt

• Beépített termosztát
• Kivehető és mosható porszűrő, tartósan minőségi levegő
• Csendes működés
• LED hiba kijelzés
• Túlmelegedés ellen duplán védve
• Fehér színben

• Egyenletesen és indirekt módon szétterített meleg levegő
• Kellemes meleg 2 teljesítményben: meleg levegő 1000 Watt, forró 

levegő 2000 Watt
• 5-féle üzemelési mód: szoba levegő keringtetés, Fűtés, Fagyvédelem, 

Időzített és napi Program alapján
• Automatikus energia takarékos funkció
• Beépített LCD kijelző
• Csendes üzemelés (akár 40%-al csendesebb más hagyományos fűtő-

ventilátorokhoz képest)
• LED működésjelzők
• Alumínium talp
• Fehér színben, óceán kék kerettel

EAN Code EAN 8019250112236 EAN 8019250997888

Teljesítmény (230V) 1000/1800W 1000/2000W

Méretek sz x m x m 28 x 39 x 10,7 cm  34,5 x 32,2 x 18,5 cm

Tömeg 2,5 Kg 2,25 Kg

IP védelem IP21 IP21
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